
محمد وعلى آله الحمد هلل رب العالمٌن والصالة والسالم على نبٌنا ، بسم هللا الرحمن الرحٌم

منا فً الدرس السابق عن بداٌة كتاب الطهارة وأخذنا فٌه باب المٌاه تكلّ  وأصحابه والتابعٌن،

فنا على المسح على ، وتوقّ وفروض الوضوء والمسح على الخفٌن وكذلك االستنجاء والوضوء

 . نواقض الوضوءالٌوم سنبدأ بإذن هللا فً  ٌن،الخف

بٌنا محمد وعلى آله الحمد هلل رب العالمٌن والصالة والسالم على أشرؾ األنبٌاء والمرسلٌن ن

: م اؼفر لنا ولشٌخنا وللحاضرٌن، ٌقول المؤلؾ ؼفر هللا لنا ولهاللهّ  ،، أما بعدوصحبه أجمعٌن

خارج من بقٌة البدن من بول وؼابط، ، ومطلًقا ن سبٌل: خارج مالوضوء ثمانٌة نواقض فصل"

ر نوم من قابم أو قاعد، وؼسل مٌت، وأكل لحم إبل، ، وزوال عقل إال ٌسٌوكثٌر نجس ؼٌرهما

فرج آدمً متصل، أو حلقة دبره بٌد، ولمس ذكر  ، ومسّ  ؼٌر موت، وكل ما أوجب ؼساًل والردة

فر وال بها وال من دون سبع وال ٌنتقض ال لشعر وسن و ظ أو أنثى ؼٌره لشهوة دون حابل فٌهما

 وحرم على محدث مسّ  بنى على ٌقٌنه. ومن شك فً طهارة أو حدث .اوضوء ملموس مطلقً 

ة قرآن ولبث فً مسجد بؽٌر ، وقراءة آٌمصحؾ وصالة وطواؾ، وعلى جنب ونحو ذلك

 وضوء."

، فسدات الوضوءم، والنواقض جمع ناقض والمراد بها قوله رحمه هللا: "فصل نواقض الوضوء"

 :ثمانيةوهً كما ذكر المؤلؾ رحمه هللا 

 والدلٌل على ذلك قوله تعالى "فإن جاء أحد منكم من  :اخارج من سبيل مطلق  : الناقض األول

ولكن من ا حدٌث النبً صلى هللا عله وسلم فً حدٌث صفوان بن عّسال "وأٌضً  ،"الؽابط

ا ا أو نجسً طاهرً  ،ا أو كثٌرً ارج قلٌاًل ا أي سواء كان الخوقوله مطلقً  ؼابط وبول ونوم".

ستثنى من ذلك من ه ٌنقض الوضوء، وٌُ . كل ما خرج من السبٌل فإنّ ا أو ؼٌر معتادمعتادً 

ضوؤه للحدث الدابم للحرج حدثه دابم كمن به سلس البول أو المستحاضة فال ٌبطل و

 . والمشقة

 ٌعنً  -لخارج من بقٌة البدن ا: لبدن من بول وغائطالخارج من بقية ا :من النواقض ثانٌا

ا ، أمّ ا أو كثٌرً ا سواء كان قلٌاًل ا فٌنقض مطلقً  أو ؼابطً ا أن ٌكون بواًل إمّ  ،من ؼٌر السبٌلٌن

الكثٌر عندنا فً  وحدّ خارج نجًسا ؼٌر البول والؽابط فال ٌنقض إال الكثٌر فقط، إن كان ال

والقٌح   والقًءس مثل الدم مثاًل . والكثٌر النجبهبحس أحدٍ  ش فً نفس كلّ حُ المذهب هو ما فَ 

كل هذه نجسة على المذهب فال تنقض إال إن كانت كثٌرة ومقداره هو ما فحش فً نفس 

 ا. الشخص نفسه ال ٌشترط أن ٌكون عرفً 

 ل ذلك قوله صلى هللا علٌه ودلٌ، كالنوم مثاًل  تغطية العقل أو كالجنون مثاًل  :زوال العقل: ثالثا

نه داوود وابن ماجة وحسّ  " رواه اإلمام أحمد وأبوه فمن نام فلٌتوضأكاء الس  العٌن وِ وسلم "

ه  أنّ إاّل  لعقل كالنوم والجنون ٌنقض الوضوءا زوال ا. إذً التلخٌصالنووي والحافظ فً 

رجع فٌه إلى ٌُ  ،رؾالٌسٌر عندنا فً المذهب هو العُ  وحدّ  ،ستثنى من ذلك ٌسٌر النومٌُ 

ا من فإذا كان النوم ٌسٌرً ، نقض الوضوءٌُ  فإّنه ٌسًٌرا وال اا ٌسٌرً نومً  دّ ما عُ  رؾ فكلّ العُ 

ه كان ٌصلً مع أنّ ا القابم لحدٌث ابن عباس "القابم كذلك من القاعد فال ٌنقض وضوؤه. طبعً 

ه ٌدل " وهذا ٌقولون أنّ ٌؽفو وكان النبً ٌأخذ بشحمة أذنهالنبً صلى هللا علٌه وسلم وكان 

ا القاعد فٌسٌر النوم من . وأمّ نقض الوضوءه ال ٌُ القابم فإنّ  ا منالنوم إذا كان ٌسٌرً  على أنّ 

الصحابة كانوا ٌنتظرون العشاء  أنّ الوضوء لحدٌث أنس رضً هللا عنه "نقض القاعد ال ٌُ 



لون هذا الحدٌث على النوم فالحنابلة ٌحم ،"خرة وٌنامون ثم ٌقومون وال ٌتوضؤوناآل

ه ا فإنً ا إذا كان مستندً ا أو قابمً كان قاعدً  ٌسٌر سواءً ستثنى من هذا النوم اله ٌُ ، إال أنّ الٌسٌر

ا كذلك ٌنتقض وضوؤه ه ٌنتقض وضوؤه أو محتبًٌ ا فإنّ وكذلك إذا كان متكبً  ،نقض الوضوءٌُ 

 . احتى وإن كان نوما ٌسٌرً 

  ًاس وهذا مروي فً حدٌث ابن عمر وابن عبّ  :غسل الميت: الناقض الرابعقال رحمه هللا ف

ب المٌت وٌباشر ؼسله ولو والؽاسل هو الذي ٌقلّ  ،ران ؼاسل المٌت بالوضوءهما كانا ٌأمأنّ 

 مرة ال من ٌصب الماء.

 دٌة فال ٌنقض ؼٌر أكل والعلّة عندنا فً هذا النقض تعبّ  :أكل لحم اإلبل: الناقض الخامس

. فأكل لحم دها أو كرشها أو شحمها أو كلٌتهافال ٌنقض الوضوء أكل كبد اإلبل أو جل اللحم،

ٌُنقض الوضوء فإنً ا أو جاهاًل سواء كان اآلكل عالمً  ،اا أو نٌبً إلبل سواء كان مطبوخً ا . ه 

 والحدٌث الذي ٌدل على ذلك واضح فً صحٌح اإلمام مسلم. 

 هو ما ٌخرج به صاحبه عن  المطلعوالرّدة كما قال البعلً فً  :الرّدة: الناقض السادس

والنواقض ستأتٌنا  ،تحصل الردة فً المذهب بالفعل ا وقدا أو شكً ا كان أو اعتقادً اإلسالم نطقً 

فعل. والردة تنقض الوضوء لقول هللا تعالى "لبن أشركت  044فً باب الردة وهً نحو 

وكل ما أوجب ": العمل الذي ٌنقض. قال رحمه هللا لٌحبطّن عملك" والوضوء من جملة

الؽسل الستة ستأتً  ، وموجبات نقض الوضوءٌعنً كل ما أوجب ؼساًل  " ؼٌر الموتؼساًل 

ه ٌنقض الوضوء كخروج المنً والتقاء فكل موجب للؽسل فإنّ  ،معنا إن شاء هللا بعد ذلك

الموت إذا حدث  -. إال الموت والنفاس فكلها أشٌاء تنقض الوضوءالختانٌن كذلك الحٌض 

وه لوه لكن ال ٌجب علٌهم أن ٌوضؤللمسلم فالواجب على المسلمٌن فرض كفاٌة أن ٌؽسّ 

 .الجنابزوهذا سٌرد إن شاء هللا فً كتاب  -ب ة ولٌس بواجوضوء فً حق المٌت سنّ فال

 والمسّ ترط أن ٌكون هذا الفرج أصلً متصلشا ٌُ طبعً  - فرج آدمي مسّ : الناقض السابع ، 

من بأي جهة بالٌد ولٌس ببقٌة البدن، لقوله صلى هللا علٌه وسلم " أن ٌكون بالٌد بدّ  هنا ال

" دٌَ بِ "قال  .. ٌقول أو حلقة دبرهمل القبل والدبروقوله فرجه ٌش "فرجه فلٌتوضأ مسّ 

 . بٌده ال بشًء آخر ؼٌر الٌد ص هذا المسّ فخصّ 

 والشهوة كما قال الشٌخ عثمان النجدي هً  :لمس ذكر أو أنثى اآلخر لشهوة: الناقض الثامن

نسان فرج المرأة اإل . فإذا مسّ ٌشمل كل جزء من أجزاء البدن والمسّ  ،التلذذ به أي باللمس

ا إذا كان لؽٌر شهوة فال مّ أ .كبته بشهوة فٌنتقض وضوؤه كذلك هًبٌده أو برجله أو بر

ا النبً صلى هللا علٌه وسلم دت فٌهٌنتقض لحدٌث عابشة رضً هللا عنها فً اللٌلة التً تفقّ 

 -دمه وهو فً المسجد وهما منصوبتان، قال بال حابل فٌهما : فوقعت ٌدي على بطن ققالت

فإن كان مع حابل فال ٌنقض الوضوء. "ال ، الذكر لألنثى واألنثى للذكر بال حابل فً لمس

ها أو ظفرها " ال ٌنقض وضوء الرجل لو مس شعر زوجته أو سنّ لشعر وسّن وظفر وال بها

 ،هه أو بظفره فال ٌنتقض وضوؤها بشعره هو أو بسنّ هذه فً حكم المنفصل كذلك لو مسّ  ألنّ 

، الطفل الذي لم ٌكمل سبع سنٌن ال ل: وال من دون سبعقال فً حق المرأة. قاا ٌُ والحكم أٌضً 

هذا الملموس وجد  قض وضوء ملموس بدنه أو فرجه سواءً ، وال ٌنته ولو لشهوةٌنقض مسّ 

  ا.ا أو أنثى ال ٌنتقض وضوء ملموس مطلقً كان ذكرً  شهوة أو ال وسواءً 

. د أن تٌقن الحدثفً طهارة بع من شكّ  "بنى على ٌقٌنه في طهارة أو حدث ومن شكّ ": قال

ن مَ  ٌعنً لو شكّ ، وؼلبة الظنّ  هو مطلق التردد حتى ٌدخل فٌه الظنّ  والحنابلة ٌقولون الشكّ 



وال  ه ٌبنً على ٌقٌنه وال ٌعمل بهذا الظنّ ه تطهر فإنّ ه أنّ ه تطهر أو ؼلب على ظنّ تٌقن الحدث أنّ 

ا ٌلحقونه أحٌانً  والظنّ  ،لون به الحنابلة ٌلحقونه بالشكّ فً هذه المسألة ال ٌعم فالظنّ  بؽلبة الظّن،

. فً هذه ا ال ٌعملون به كالشكّ ٌقٌن وأحٌانً لا ٌعملون به كاأحٌانً  ا ٌلحقونه بالٌقٌن،وأحٌانً  بالشكّ 

ه أنّ  د استوى عنده الطرفان أو ظنّ أي تردّ  من شكّ  فال حكم له الظّن، المسألة ٌلحقونه بالشكّ 

ن الطهارة أو فً الحدث بعد أن تٌقّ  كذلك من شكّ  ه محدث،لى ٌقٌنه وهو أنّ ه ٌبنً عتوضأ فإنّ 

 . ه ٌبنً على ٌقٌنه وهو الطهارةوضوءه انتقض فإنّ  أنّ  ظنّ 

" وكذلك قوله تعالى القرآن إال طاهر ال ٌمسّ "، لحدٌث "مصحف وحرم على محدث مسّ ": قال

 .ال ٌقبل هللا صالة بؽٌر طهور"" ، كذلك ٌحرم على المحدث الصالةه إال المطهرون""ال ٌمسّ 

الطواؾ بالبٌت قال النبً صلى هللا علٌه وسلم: " كما "وهو صالة والطواف" :قال رحمه هللا

ذلك ٌعنً هذه الثالثة تحرم  م على المحدث الجنبيحر  وكذلك  ،هللا أباح الكالم فٌه" صالة إال أنّ 

م علٌه " أي ٌحرُ قراءة آية قرآنوا وٌزٌد الجنب على من حدثه حدث أصؽر"على الجنب أٌضً 

ة ا كدعاء الركوب بنٌّ كذلك لو قرأ آٌة تكون ذكرً  ،قرأ بعض آٌة فال بأس ا إنأن ٌقرأ آٌة قرآن أمّ 

سجد م على من حدثه حدث أكبر اللبث فً الما ٌحرُ . أٌضً ه ال ٌحرمة القرآن فإنّ الدعاء ولٌس بنٌّ 

بث فً المسجد بؽٌر وضوء وال بأس إن اء ٌحرم علٌها اللبؽٌر وضوء كذلك الحابض والنفس

 . نقطاع الدمكانت متوضبة بشرط ا

 ، وتؽٌٌب حشفة فً فرج أو: خروج المنً من مخرجه بلذة، وانتقالهموجبات الؽسل سبعة فصل"

لجمعة وعٌد  نّ . وسُ دبر ولو لبهٌمة أو مٌت بال حابل، وإسالم كافر، وموت، وحٌض ونفاس

الة، وإحرام ودخول مكة ، واستحاضة لكل ص احتالم فٌهمااء وجنون وإؼماء الوكسوؾ واستسق

. وتنقض المرأة ووداع ومبٌت بمزدلفة ورمً بجمار ، وطواؾ زٌارةوحرمها، ووقوؾ بعرفة

ض ونفاس ال جنابة إذا رّوت أصوله. وسّن توضٌؤ بمد واؼتسال بصاع وكره شعرها لحٌ

، وسّن لجنب ؼسل فرجه تفعاع الحدثٌن أو الحدث وأطلق ار. وإن نوى بالؽسل رفإسراؾ

 ره نوم جنب بال وضوء.". وكُ نوم ومعاودة وطا والؽسل لها أفضلوالوضوء ألكل وشرب و

 :موجبات الغسل سبعة قال رحمه هللا: فصل

ء طهور هو استعمال ما اوشرعً  ،االؼتسال وهو الماء الذي به ٌؽتسل هو: بضم الؽٌن سلالؽُ 

 :التي توجب على المسلم الغسل سبعةواألمور . لجمٌع بدنه على وجه مخصوص

  فإذا خرج من ؼٌر أي من الذكر أو من قبل المرأة - خروج المني من مخرجه: أواًل ،

ًّ رضً هللا عنه "وفً المنً الؽسل" مخرجه فال ٌوجب اال أي  -بلذة ؼتسال لحدٌث عل

 ٌوجب دة البرد مثاًل فالا أن ٌخرج بؽٌر لذة كأن ٌخرج من شٌكون خرج المنً بلذة أمّ 

هم إذا ستثنى منها النابم ونحوه كالمؽمى علٌه والسكران كذلك فإنّ . لكن بلذة هذه ٌُ االؼتسال

 . ه ٌوجب الؽسل ولو لم ٌشعروا بلذةخرج منهم المنً فإنّ 

  :اإلنسان انتقال المنً فً ظهره ولو لم  إذا أحسّ  - انتقالهالموجب الثانً على المذهب

وٌثبت بهذا االنتقال حكم البلوغ كذلك ٌحكم به على  ،له ٌوجب علٌه االؼتساٌخرج فإنّ 

انتقال كذلك ألحق الشٌخ تقً الدٌن ابن تٌمٌة رحمه هللا  ا.إفطار رمضان إن كان صابمً 

 ها قد حاضت.ه ٌحكم بأنّ ت المرأة انتقال الدم وإن لم ٌخرج فإنّ إذا أحسّ  الحٌض،



  :دة هً ما تحت الجل المطلعفً . والحشفة كما قال البعلً تغييب حشفة في فرجالثالث

ٌّب الرجل ذكره فً فرج  المقطوعة من الذكر فً الختان، والمراد بها رأس الذكر. فإذا ؼ

، أو دبر ه ٌجب الؽسلا حشفة ذكر أصلً فً فرج أصلً فإنّ أصلً وٌشترط أن تكون أٌضّ 

حشفة فً ، بل حتى لو ؼٌب الفً قبل المرأة -أن ٌكون فً الفرج  ولو لبهٌمة أي ال ٌشترط

ٌّت كذلك بال حابل فإنّ  ، فإن لّؾ على ذكره ه ٌجب علٌه االؼتسالالدبر أو فً بهٌمة أو م

ا فهً مسألة . والحابل هذا موجود حالًٌ ه ال ٌجب االؼتسال إال لو أنزلحابل وأدخل ذكره فإنّ 

ن ه ال ٌجب علٌه الؽسل حتى ٌنزل فٌكو على ذكره ووطا امرأته فإنّ حاباًل  فإن لؾّ نازلة. 

 . نً ال لوطبهالؽسل إلنزاله الم

  :النبً صلى هللا علٌه وسلم أمر ثمامة بن أثال أن  ٌوجب االؼتسال ألنّ  إسالم الكافرالرابع

 .رواه اإلمام أحمد وابن حبان -ا أسلم ٌؽتسل لمّ 

 واألدلة ا، الموت ٌوجب على المسلمٌن فرض كفاٌة أن ٌؽّسلوا المٌت تعبدً  -: الموت الخامس

ا أمر " كذلك فً ابنته لمّ ه صلى هللا علٌه وسلم  "اؼسلوه بماء وسدركثٌرة منها قولعلى ذلك 

ستثنى من ذلك ٌُ لكن  " واألحادٌث فً ذلك كثٌرة،ا..ا أو خمسً اؼسلنها ثالثً بتؽسٌلها قال: "

ا ال ٌجب ه أٌضً ا فإنّ ، كذلك المقتول ظلمً ه ال ٌجب تؽسٌلهل شهٌد المعركة فإنّ األوّ  :شٌبان

 ه مكروه.أنّ ل كما ذكرنا فً الدرس األوّ  -ه وحكم تؽسٌل تؽسٌله،

 ه ٌوجب االؼتسال، لكن متى إذا خرج الحٌض فإنّ  - الحيض: السادس فً موجبات الؽسل

قاس علٌها ، وٌُ االؼتسال ا مع وجود الدم فال ٌصحّ إذا انقطع الدم. أمّ  ٌجب علٌها أن تؽتسل؟

، فإذا ولدت المرأة والدة عارٌة عن جب الؽسله ٌوالنفاس وهو الدم الخارج مع الوالدة فإنّ 

ها ٌجب . والحكم فً النفاس متعلق بالدم فإذا لم ٌوجد دم فإنّ ه ال ٌجب علٌها االؼتسالدم فإنّ 

أها زوجها كره عندنا فً المذهب أن ٌطعلٌها أن تصلً وتصوم ولزوجها أن ٌطأها لكن ٌُ 

 . حتى تنتهً أربعون ٌوًما

 :اعندنا االغتسال في ستة عشر موضع   سنّ ي  أي  "- قال رحمه هللا: "وسّن فً

 لقوله صلى هللا علٌه وسلم "ؼسل الجمعة واجب على كل محتلم" للجمعة :الموضع األول ،

على الوجوب لكن الصارؾ لهذا الوجوب حدٌث  . وهذا الحدٌث فً الحقٌقة ٌدلّ متفق علٌه

 ،"الؽسل أفضلاؼتسل ف ، ومنمن توضأ ٌوم الجمعة فبها ونعمتسمرة رضً هللا عنه "

، والطٌب لٌس ى هللا علٌه وسلم الُؽسل مع الطٌبل ضم الرسول صلا فً الحدٌث األوّ أٌضً 

كون مخصوص للذكر سل الجمعة ٌوؼُ  ٌنصرؾ هذا الوجوب إلى االستحباب ا وبهذا واجبً 

ًّ أفضل أي ٌستحب له ، أٌضً فقط ولٌس لألنثى ا الذكر الذي ٌحضرها وهم ٌقولون عند مض

 .ه لصالة الجمعة أفضل من أن ٌقدمهٌؤخر االؼتسال إلى وقت ذهاب أن

 ًوٌشمل هذا الذكر واألنثى وذكر  االؼتسال للعٌد لحاضرها إن صلّى، سنّ أي ٌُ  - العيد: الثان

لرجل وللمرأة فً ل سنّ ه ٌُ هذا الشٌخ عثمان النجدي فً حاشٌته عن الشٌخ محمد الخلوتً أنّ 

 العٌد أن تؽتسل.

 ا إذا تسامع ، أمّ سال لصالة الكسوؾ إذا حصل الكسوؾاالؼت سنّ كذلك ٌُ  - سوفالك: الثالث

  االؼتسال للكسوؾ. سنّ ه ال ٌُ ه سٌكون فً وقت كذا كسوؾ فإنّ الناس أنّ 

  ٌُ لالستسقاءاالؼتسال  سنّ كذلك. 



 ا أؼمً علٌه النبً صلى هللا علٌه وسلم لمّ  اإلفاقة من الجنون واإلؼماء ألنّ  - وللجنون

 . حدث احتالم فٌكون االؼتسال واجب " فإنفٌهما ؼتسل، "ال احتالموأفاق ا

  ٌُ والمستحاضة فً المذهب هً التً تجاوز دمها أكثر للمستحاضةاالؼتسال  سنّ كذلك ،

لحدٌث عابشة رضً هللا عنها أّن زٌنب بنت جحش  ا،الحٌض وهو خمسة عشر ٌومً 

أي لكل صالة مفروضة  لكل صالة،ل النبً صلى هللا علٌه وسلم لها: اؼتسلً استحٌضت فقا

 . لك الشٌخ عثمان النجدي رحمه هللاكما صّرح بذ

 د إلهالله النبً صلى هللا علٌه وسلم تجرّ  االؼتسال لإلحرام ألنّ  سنّ كذلك ٌُ  - وإحرام

 ه سواء كان اإلحرام لحج أو لعمرة.واؼتسل فً حدٌث زٌد بن ثابت رضً هللا عن

  االؼتسال لهما سنّ ٌُ  والنفساء للحائضحتى . 

 دخول مكةر: العاش . 

  :دخول حرم مكةالحادي عشر . 

 للوقوف بعرفةاالؼتسال  سنّ : ٌُ الثانً عشر . 

 طواف اإلفاضة: لطواؾ الزٌارة وهو الثالث عشر . 

 طواف الوداع: الرابع عشر . 

 بمزدلفة المبيت: الخامس عشر . 

 الجمار رمي :السادس عشر . 

ؼتسال ها أنساك ٌجتمع فٌها لناس فٌستحب االأدلة خاصة لها أنّ ه وإن لم توجد والعلة فً ذلك كلّ 

 . فٌها كما ٌستحب فً اإلحرام

إذا اؼتسلت لحٌض ونفاس ال  اٌعنً تفتح المرأة شعره "وتنقض المرأة شعرها" :قال رحمه هللا

كم هنا الح -ها أن تنقض شعرها إذا رّوت أصوله. وتنقض ها ال ٌجب علٌا الجنابة فإنّ ، أمّ لجنابة

حتى  ه فً المذهب واجب،لكنّ  ستحباب واإلباحة ٌعنً مطلق اإلذن،مبهم فهو ٌحتمل الوجوب واال

ٌّن فقال وجوبً   . االشارح ب

، والرطل ٌساوي والصاع ٌساوي خمسة أرطال وثلث "د واؼتسال بصاعبمُ  "وسّن توضؤ: قال

ٌعنً كٌلوٌن  ،امً جرا404.أي الصاع ٌساوي  ،اجرامً  02.4 ٌساوي والمثقال تسعون مثقااًل 

وهو حفنتٌن د ربع الصاع ا كما توصل إلٌه الشٌخ محمد العثٌمٌن رحمه هللا. والمُ وأربعٌن جرامً 

 من ذلك بشرط اإلسباغ.  وٌجوز أن ٌتوضأ بأقلّ   من ٌد الرجل المعتدل،

ة لنٌّ ، ٌعنً ما هً اة في االغتسالأمور النيّ هذه إن نوى بالؽسل رفع الحدثٌن"، و": قال رحمه هللا

ه ٌنوي رفع الحدثٌن األكبر واألصؽر أو نوى رفع أنّ  منهاالتً إن نواها ٌرتفع حدثه األكبر؟ 

أن ٌنوي فعل أمر ال  امنها أٌضً . ه ٌرفع الحدث األكبر واألصؽرالحدث فقط بإطالق هكذا فإنّ 

ل مجزئ ا لو نوى بصفة الؽسه ٌرفع الحدث األكبرواألصؽر أمّ ٌكون إال بالؽسل مثل الصالة فإنّ 

ه مستحب عند قراءة القرآن رفع الحدث األصؽر ه ٌرفع الحدث األكبر فقط إذ أنّ قراء القرآن فإنّ 

 . ا الوضوءا وأٌضً سل فرجه تسننً سل ؼُ . وله فً الؽُ ح القراءة إال برفع الحدث األكبربٌنما ال تص

ل عمار رضً هللا لقو "ألكل وشرب": راد أن ٌفعل هذه األمور كما قالالوضوء إذا أ سن  ي  كذلك 

ص للجنب إذا أراد أن ٌأكل أو ٌشرب أن ٌتوضأ وضوءه النبً صلى هللا علٌه وسلم رخّ  عنه أنّ 

سل . والؽُ م أو معاودة وطء أن ٌتوضأ بٌنهما. كذلك إذا أراد أن ٌناداوود للصالة" رواه أحمد وأبو



. فإذا هب تركه مكرو. فلٌس كل مستحنوم الجنب بال وضوء رهوك  . لها أي لمعاودة الوطء أفضل

 . فلٌس ترك كل سنة ٌوقع فً المكروه. وهكذا شرب بال وضوء فال بأس وال كراهة أكل أو

، أو خٌؾ باستعماله ؼبار إذا ُعدم الماء لحبس أو ؼٌرهمباح له م بتراب طهور ٌصح التٌمّ  فصل"

 على ؼٌر ، وٌفعل عن كل ما ٌفعل بالماء سوى نجاسةطلبه ضرر ببدن أو مال أو ؼٌرهما أو

م ، وٌتٌمّ ال ٌكفً طهارته استعمله ثم تٌّمم . وإن وجد ماءبدن إذا دخل وقت فرض وأبٌح ؼٌره

، وطلب الماء شرط فإن نسً قدرته م ٌمكن مسحه بالماء وٌؽسل الصحٌحللجرح عند ؼسله إن ل

، امسح وجهه وٌدٌه إلى كوعٌه وفً أصؽر ترتٌب ومواالة أٌضً م أعاد، وفروضه: علٌه وتٌمّ 

، وٌبطل بخروج  أو أطلقا إن نوى نفاًل به فرضً  م له. وال ٌصلًة االستباحة شرط لما ٌتٌمّ ونٌّ 

، وسّن لراجٌه تأخٌر آلخر وقت مختار. م لفقدهالوقت ومبطالت الوضوء وبوجود ماء إن تٌمّ 

، لى الفرض فقط على حاله وال إعادةلم ٌمكنه استعمالهما ص ومن عدم الماء و التراب أو

 "ٌقرأ فً ؼٌر صالة إن كان جنًبا ، والزئعلى مجوٌقتصر 

ص لمسح وجه وٌدٌن على فهو استعمال تراب مخصو اشرع  ا أمّ  ،هو القصد في اللغة مالتيمّ 

ا م عندنوهذا التٌمّ  ،فً المذهب عزٌمة وٌجوز فً سفر المعصٌة مكم التٌمّ وحُ  وجه مخصوص،

 : هذا التيمم بشروط ويصحّ  .فً المذهب مبٌح وال ٌرفع الحدث

 بما  فال ٌصحّ  -ا : أن ٌكون طهورً وقٌده أواًل ، فال ٌصح برمل أن يكون بتراب :الشرط األول

أن  شترطوكذلك ٌُ . فً إناء مثاًل  أي ما تناثر من أعضاء الشخص ولٌس ما بقً -م به تٌمّ 

بار ٌعلق ه ؼ: أن ٌكون لالقٌد الثالثبتراب مؽصوب،  ا أي ال ٌصحّ ٌكون هذا التراب مباحً 

ن المذهب بشرط أن م به على الصواب مالتٌمّ  التراب على النافذة أو السٌارة ٌصحّ  - بالٌد

 ٌكون له ؼبار.

 ًكان الماء ؼٌر موجود  أي سواء ،اا أو شرعً كان حسً  سواء دم الماءإذا ع  : الشرط الثان

الماء أو ستعمال استعماله سواء لضرر ٌصٌبه با ه موجود لكن ال ٌمكنأو أنّ حًسا،  –أصال 

 م ٌنوب عن كل ما ٌقوم به الماء إال فًأي أن التٌمّ ؼٌر ذلك. وٌفعل عن كل ما ٌفعل بالماء، 

م عندنا فً المذهب . التٌمّ ذكرهما المؤلؾ بقوله: سوى نجاسة على ؼٌر بدن حالتٌن فقط

فً  : اللبث. األمر الثانًٌكون لرفع الحدث األصؽر واألكبر والنجاسة التً على البدن

 المسجد لحاجة، فٌجوز له اللبث بؽٌر تٌّمم.

  :أو العبادة  بدخول وقت الفرض بدّ  ٌعنً ال ،وأبٌح ؼٌرهإذا دخل وقت فرض الشرط الثالث

أي استعمله  استعملهألي الحدثٌن،  أي كلٌة -. قال: وإن وجد ماء ال ٌكفً طهارته األخرى

م للجرح عند . وٌتٌمّ مهل استعماله ال ٌصح تٌمّ م قبفإن تٌمّ  ،م بعد ذلكٌتٌمّ  ا ثمّ وجوبً بالترتٌب 

فإن استطاع أن ٌؽسله بالماء ؼسله وإن استطاع أن ٌمسحه بالماء ا، ؼسله لو كان صحٌحً 

م . فإن كان التٌمّ مسح فإن لم ٌستطع فإّنه ٌتٌّمم عنه، والصحٌح الباقً من العضو ٌؽسلهٌ

 سل كالعضو الواحد.لؽُ البدن فً ا لحدث أكبر لم ٌجب الترتٌب والمواالة ألنّ 

 ٌعنً ٌجب علٌه أن ٌذهب وٌجتهد فً طلب الماء فإن لم  -شرط  طلب الماء: الشرط الرابع

جب علٌه الطلب لكل دخول وقت ا بعد دخول الوقت وٌ، بشرط أن ٌكون أٌضً مٌجده تٌمّ 

 .صالة، فإن نسً قدرته علٌه وتٌّمم أعاد

 



 : فروضه أربعة

ما تحت شعره فلٌس بواجب أن ٌدخل إلٌه التراب ولو  اأمّ  ،مسح وجهه كله حتى اللحية -

 . ا، عكس ما فً الوضوءكان الشعر خفٌفً 

هو طرؾ الزند مما ٌلً أصل اإلبهام  المطلعوالكوع كما فً  ،مسح يديه إلى كوعيه -

وطرفه الذي ٌلً الخنصر ٌسمى كرسوع والمفصل بٌنهما ٌسمى الرسػ، ٌعنً ال ٌجب علٌه 

 . خالًفا للشافعٌةٌه مسح ٌدٌه إلى مرفق

 . الترتيب: الفرض الثالث -

 . فال ٌجب علٌه الترتٌب والمواالة م للحدث األكبرا إذا تٌمّ أمّ  المواالة: الفرض الرابع -

تانم خالفً ، التٌمّ م لهة االستباحة شرط لما ٌتٌمّ ونٌّ  ٌّ ي : ٌنوة األولى، النٌّ ا للوضوء فإنه ٌنوي فٌه ن

م عنه سواء : ٌنوي ما ٌتٌمّ ة الثانٌةالنٌّ لصالة وقراءة القرآن. اك -استباحة الفعل الذي ٌتٌمم له 

أن ٌصلً  وال ٌصحّ  ة واجبة فً كل فعل،. والنٌّ بر أو أصؽر أو إزالة نجاسة البدنكان حدث أك

، فال ٌجوز أن ٌصلً به مه أن ٌصلً صالة الضحىمثل من نوى بتٌمّ  ،ا إن نوى نفاًل به فرضً 

ا لو أطلق فً الفعل الذي ، أمّ ا جاز له أن ٌصلً النفلمه فرضً لكن لو نوى بتٌمّ ، صالة الظهر

 م له فال ٌجوز له إال أداء النفل. ٌتٌمّ 

 :مبطالت التيمم

م : إذا تٌمّ ، أوالهاستثنى من هذه المسألة مسألتانٌُ لكن  - بخروج الوقت: وٌبطل لاألوّ  -

: أن ٌنوي االستثناء الثانًقضى، ها ال تلصالة الجمعة فال تبطل إذا خرج وقتها وهو فٌها ألنّ 

 الوقتٌن هنا صارا كالوقت الواحد. وهو فً وقت األولى الجمع فً وقت الثانٌة ألنّ 

ا إن كان ، أمّ ا عن حدث أصؽرمً م هذا إذا كان متٌمّ تبطل التٌمّ  - مبطالت الوضوء: الثانً -

 . سلا عن حدث أكبر فال ٌبطل بمبطالت الوضوء وإنما ٌبطل بموجبات الؽمً متٌمّ 

، كذلك صالته تبطل حتى ٌتوضأ ولو فً الصالة فإنّ  م لفقدهوجود الماء إذا تيمّ : الثالث -

 .وال كل مبٌح لتٌممه كالمرض ونحوهز

منها ما له  وهذا سٌأتً فً مواقٌت الصالة فإنّ  - لراجيه تأخير آلخر وقت مختار نّ وس  ": قال

لراجً وجود الماء أو العالم بوجوده  نّ . هنا أي سُ ما له وقتان وهما العشاء والعصر وقت ومنها

 ختٌار. مه آلخر وقت االر تٌمّ أن ٌؤخّ 

دم الماء والتراب صلّى الفرض فقط على حسب  "فاقد الطهورٌن" أو لم ٌمكنه استعمالهما ومن ع 

، والتسبٌح ففً القراءة ال ٌزٌد عن الفاتحة ، وٌقتصر على مجزئا للشافعٌةخالفً  -حاله وال إعادة 

فإن زاد عن  ،ٌنة فً الركوع والسجود وتسبٌحهماتسبٌحة واحدة وكذلك فً الطمأن ال ٌزٌد عن

وحتى فً  والحكم هنا مبهم ،اوال ٌقرأ فً ؼٌر صالة إن كان جنبً  المجزئ وجبت اإلعادة،

م. أي ال ٌقرأ فاقد ه محرّ ا على ما مر من قراءة القرآن فالحكم هنا أنّ . لكن قٌاسً االقناعو المنتهى

منفرجة : أن ٌضرب التراب بٌدٌه ا. صفتههذا وجوبً  -ا فً ؼٌر صالة إن كان جنبً الطهورٌن 

 وجهه بباطن أصابعه وكفٌّه براحتٌه.ٌمسح  ثمّ األصابع 

ا بشهوة ر أرض ونحوها بإزالة عٌن النجاسة وأثرها بالماء، وبول ؼالم لم ٌأكل طعامً تطهُ  فصل"

نجاسة كلب وخنزٌر فقط  راب ونحوه فً أحدهما بت وقٌؤه بؽمره به، وؼٌرهما بسبع ؼسالت،



ة انقلبت بنفسها خاّل وكذا ، وتطهر خمرابقاء لون أو رٌح أو هما عجزً  ، وال ٌضرّ مع زوالها

. وعفً فً ؼٌر مابع ومطعوم عن ٌسٌر دم جس ونحوه من دهن ومتشرب نجاسة ، الدّنها

براؼٌث وبعوض ونحوها وقمل و ،، وما ال نفس له سابلةٌوان طاهر ال دم سبٌل إال من حٌضح

ًّ من مما فوق الهر خلقة ن طٌر وبهابمر وما ال ٌؤكل مسكِ . ومابع مُ اطاهرة مطلقً  ، ولبن ومن

، ونحوها من ؼٌر مأكول اللحم نجسة، ومنه طاهرة كِمّما ال دم له سابل ؼٌر آدمً وبول وروث

 "ا إن علمت نجاسته وإال فطاهر.وٌعفى عن ٌسٌر طٌن شارع عرفً 

فة أو متوسطة أو ا تكون مخفّ فإمّ  :بحسب النجاسة نفسها تنقسم لثالثة أقسام ندناع النجاسات

 .مؽلظة

وعها ولو كانت من كلب أو دون النظر لن - ر أرض ونحوها بإزالة عين النجاسةتطه": قال

ها تؽمر بالماء حتى تزول النجاسة وأثرها وال ٌشترط فٌها ، والمقصود أنّ "وأثرها بالماء -خنزٌر 

كؽٌرها. والدلٌل على ذلك حدٌث األعرابً لّما بال فً المسجد فأمر النبً أن ٌؤتى بالماء عدد 

ؼالم لم ٌدخل فً النجاسات المخففة بول وقًء وٌوضع على هذه النجاسة ولم ٌأمر بعدد. كذلك 

ا بشهوة أي باختٌاره وطلبه فٌكون طهارته بؽمره بالماء وال ٌشترط فً عدد وال ٌأكل طعامً 

ام واشتهاه صار بوله أن ٌعصر وهذا خاص بالؽالم الذكر. لكن إذا طلب هذا الؽالم الطعٌشترط 

. وؼٌرهما أي ؼٌر بول الؽالم وقٌبه أو النجاسة التً تلحق باألرض ونحوها تطهر كسابر البول

بسبع ؼسالت بالماء ودلٌل اإلمام أحمد قاسه  ألخرى كالبول والؽابط والدم والقًءالنجاسات ا

 .نجاسة الكلب على ؼسل

ت من هذا ٌجري ووضع فٌه المرء قماشة متنجسة ومرت علٌه سبع جرٌا ا: لو كان نهرً مسألة

 ؟النهر هل ٌحكم بطهارتها

تدخل مرة  حتى تخرج وتعصر ثمدة فالجاري على المذهب كالراكد: ال وتعتبر ؼسلة واحاإلجابة

 .ون فً إزالة النجاسةوالصابوال ٌشترط استعمال المطهرات  أخرى  وهكذا سبع مرات،

. وقٌس نحوه مثل الصابون والنخالة وؼٌره: قال بسبع ؼسالت إحداها بالتراب والنجاسة المغلظة

أن ٌستخدم مع التراب  سنّ . وٌُ منه وإال فالخنزٌر لم ٌرد فٌه نصه أخبث الخنزٌر على الكلب ألنّ 

" الماء وال ٌضرك أثره ث "ٌكفٌكوال ٌضر بقاء لون أو رابحة لحدٌ ،ماء طهورلتنظٌؾ المحل

 .اسة فال ٌلزمه أن ٌتذوق أو ٌختبره ال ٌوجد نجه أنّ وٌكفً أن ٌؽلب على ظنّ 

، هل االستحالة تطهر باب االستحالةذا مبنً عندنا على ه" طهر خمرة انقلبت بنفسها خاّل وت"

ا أكلت من إذ هٌمةبالدجاجة أو ال ، بدلٌل أنّ ها ال تطهرهأو ال تطهره؟ المذهب عندنا أنّ  الشًء

نتٌقن  ،أكلها حتى ٌمر علٌه زمن ثالثة أٌام أو أكثر بحسب حجم الكابن هذا النجاسات فال ٌصحّ 

 االستحالة ال تطهر، إال فً مسألتٌن فاألصل أنّ . النجاسة قد خرجت من لحمها من خالله أنّ 

قلبت بفعل  ا إنالتً ذكرها المؤلؾ تطهر خمرة انقلبت بنفسها خاّل، أمّ  المسألة األولىفقط: 

لقة وهً دم ٌخلق منها حٌوان : العالمسألة الثانية. تخلٌل ونحوه فال تطهر، وكذا دّنها أي وعاؤها

 طاهر.

المالقاة نجس بمجرد : تالمابعات عندنا من ؼٌر الماء أواًل  :قاعدة" وال دهن ومتشرب نجاسة"

 .ها ال تطهر أبًداا: أنّ ، ثانًٌ سواء تؽٌرت أو لم تتؽٌر



والٌسٌر هو الذي ال  -عن ٌسٌر دم  فً ؼٌر مطعومدن وكذلك كالثوب والب ؼٌر مابعفً  فيوع  "

ن هذا الدم من ال من سبٌل فهذا ال ٌعفى عن ٌسٌره إال إن كا من حٌوان طاهر" -ٌنقض الوضوء 

وقمل وبراؼٌث وبعوض " ." أي ال دم له ٌسٌلوما ال نفس له سابلة. "الحابض أو النفساء

 . اا أو مٌتً ٌعنً سواء كان حًٌ " اطاهر مطلقً  ونحوها

 المنتهىالمسكر عندنا فً المذهب نجس وقوله مابع هنا ؼرٌب وهو لم ٌذكر فً  "ومائع مسكر"

" مما فوق الهر خلقة من طير وبهائموما ال يؤكل " فقط. الؽاٌةولم ٌذكره إال صاحب  االقناعو

ًّ من ؼٌر آدمً وبه نجس. "ٌعنً أكبر من الهر فإنّ  نحوها من ؼٌر مأكول ول وروث وولبن ومن

ٌعنً من مأكول اللحم أي كل هذه األمور من  - اللحم نجسة." كل ما تقدم هذا نجسة. "ومنه

 . ا ال دم له سابلٌعنً كالخارج ممّ  "ا ال دم له سابلمّ طاهرة كمِ  - مأكول اللحم

لعرؾ فإن كان " ٌعنً ٌرجع لمعرفة مقدار هذا الٌسٌر إلى اٌسٌر طٌن شارع عرًفا ويعفى عن"

ه ا أنً ه نجس أو ظننً ، أما لو شككنا فً أنّ ا عفً عنه، "إن علمت نجاسته" ٌعنً تٌقّنا نجاستهٌسٌرً 

 .نجس فإًنه ٌحكم بطهارته

ه ٌوم ولٌلة وأكثره ، وأقلّ خمسٌن سنة وال قبل تمام تسع سنٌنال حٌض مع حمل وال بعد  فصل"

م ، وحرُ ألكثره ضتٌن ثالثة عشر وال حدّ ، وؼالبه ست أو سبع، وأقل طهر بٌن حٌخمسة عشر

باح ، وتُ ها فً الفرج دٌنار أو نصفه كفارة، وٌجب بوطبٌها فعل صالة وصوم وٌلزمها قضاؤهعل

ه ثم تؽتسل وتصلًّ، فإن لم ٌجاوز دمها أكثره اؼتسلت ة تجلس أقلّ المباشرة فٌما دونه. والمبتدب

، ، وإن أٌست قبله أو لم ٌعد فالما وجب فٌه ا فهو حٌض تقضً، فإذا تكرر ثالثً ا إذا انقطعأٌضً 

ٌض حتى الح وإال أقلّ  زه فمستحاضة تجلس المتمٌز إن كان، وصلح فً الشهر الثانً.وإن جاو

، وٌلزمها ونحوها ؼسل المحل تتكرر استحاضتها ثم ؼالبه. ومستحاضة معتادة تقّدم عادتها

 م وطؤها إال مع خوؾ زنا.وحرُ   ،ة االستباحة، ونٌّ عصبه والوضوء لكل صالة إن خرج شًءو

ٌض فً أحكامه ، ٌكره الوطء فٌه وهو كحا، والنقاء زمنه طهروأكثر مدة النفاس أربعون ٌومً 

 ؼٌر عّدة وبلوغ."

: دم طبٌعة وجبلّة ترخٌه الرحم ٌعتاد األنثى إذا بلؽت الشرع وفي، : هو السٌالنفي اللغة الحيض

رؾ األنثى ما تع: إنّ ٌض مع حمل" قال اإلمام أحمد"ال ح: ة. قال رحمه هللافً أوقات معلوم

الحامل تحٌض وقد ذهب إلٌه بعض العلماء منهم شٌخ  ا من قال أنّ . أمّ الحمل إذا انقطع الحٌض

ها تحٌض الحامل ال تحٌض، حتى من قال أنّ  الطب الحدٌث اآلن أثبت أنّ  اإلسالم رحمه هللا فإنّ 

فإذا أتى المرأة دم وهً وهذا مستحٌل،  -ة قبل الحمل ا فً األٌام المعلومفقال ٌشترط أن ٌأتٌه

 . ا حكم المستحاضة فتتوضأ لكل صالةحامل فهذا دم فساد فتكون حكمه

: إذا بلؽت المرأة خمسٌن سنة خرجت لقول عابشة رضً هللا عنها قال: "وال بعد خمسٌن سنة"

على  -ون استحاضة ه ٌكفإن أتاها الدم بعد خمسٌن سنة واستمر معها فإنّ  ،من حد الحٌض

 . م قبل تسع سنٌن ال ٌحكم بأّنه حٌضوال ٌكون قبل تسع سنٌن حتى لو أتاها د ،المذهب

. ا ٌوم ولٌلة أي أربع وعشرون ساعة" أقل زمن ٌصلح أن ٌكون الدم فٌه حٌضً "وأقله ٌوم ولٌلة

ذلك إال  منه أكثر " وهذا المعتمد فً المذهب وهو قول الجمهور فلم ٌقل أنّ وأكثره خمسة عشر"



ه قد ٌطبق علٌها الدم الشهر كله فٌكون ا من ٌقول أنّ . أمّ ا: سبعة عشر ٌومً ابن حزم رحمه هللا فقال

 ، فهذا ؼٌر معقول أن ٌطبق علٌها الدم أكثر الشهر فاألولى العودة لمعتمد المذاهب. احٌضً 

هر بٌن الحٌضتٌن ط " أقلّ اطهر بٌن حٌضتٌن ثالثة عشر ٌومً  ، وأقلّ قال: "وؼالبه ست أو سبع

كم على الدم بأنه ا فإن نزل علٌها الدم فً ٌوم وعاوده بعد أقل من ثالثة عشر ٌحثالثة عشر ٌومً 

رة كل شهر أو مرة كل شهرٌن ال تحٌض إال م له فبعضهنّ  ا أكثره فال حدّ . أمّ دم فساد ال حٌض

 . وهكذا

ب . وٌجالصوم باإلجماع إعادة ويلزمها، وكذلك الصوم تصحّ  فعل الصالة فال م عليهاوحر  

، ا أن ٌكون الوطء قبل انقطاع الدمأوله :د بقٌدٌن، لكن هذا مقٌّ بوطبها فً الفرج دٌنار أو نصفه

وعندنا فً  ،الشرط الثانً أن ٌكون الواطا ممن ٌطأ مثله وأن تكون الموطوءة ممن ٌوطا مثلها

التً توطأ مثلها هً البنت ستكمل عشر سنوات، واألنثى المذهب الذكر الذي ٌطأ مثله هو من ا

أحكام كثٌرة حتى ٌلحقون به رد فً المذهب وٌلحق به وهذا مطّ  -التً استكملت تسع سنوات 

. الدٌنار ٌقابل أربعة جرامات وربعو ،ه علٌه دٌنار أو نصفه كفارةفإذا تحقق الشرطان فإنّ  االبن.

مستثناة فً المذهب فهً الحالة  ا وهذهه تجب علٌه كفارة أٌضً فإن وطء المرأة الحابض بحابل فإنّ 

 . ا الوطء بالحوابل أو بؽٌرها حكًماالتً ٌتشابه فٌه

هً المالمسة، أي مالمسة  المطلعوتباح المباشرة فٌما دونه" والمباشرة كما قال الجوهري فً "

ستر الفرج حال  سنّ باح للرجل االستمتاع بزوجته حال الحٌض دون الفرج وٌُ ، وٌُ المرأة

 .ٌجوز عندهم ما بٌن السرة والركبةا بخالؾ الشافعٌة فال استمتاعه به

؟ الصفرة والكدرة فً ، فإن رأت صفرة وكدرةإذا رأت الدم "والمبتدبة تجلس أقله" أي ٌوم ولٌلة

ها تجلس نّ ة فإا، لكن فً حالة المبتدب، وفً ؼٌر زمن الحٌض لٌست حٌضً ازمن الحٌض حٌضً 

، وتصلًّ ا سواء انقطع الدم أو لم ٌنقطعتؽتسل وجوبً  مّ ث ولٌلة حتى إن رأت صفرة وكدرة،ا ٌومً 

أي خمسة عشر ٌوما تؽتسل مرة ، فإذا لم ٌجاوز الدم أكثر الحٌض وتصوم حتى لو الدم معها

ٌعنً لو أتاها الشهر األول ثمانٌة أٌام والثانً ثمانٌة   -أي ثالثة أشهر -ا فإن تكرر ثالثً  أخرى،

، فإن اختلفت األٌام فً الشهور الثالثة جلست ً الرابع ثمانٌة أٌامأٌام والثالث ثمانٌة أٌم تجلس ف

تقضً " .فً المرأة العادٌة ال المستحاضة تكون حابض وهذا ، ثمّ المتكرر منها فً الشهر الرابع

، أو أٌام الحٌض كحابض تقضً ما وجب الٌوم واللٌلة التً جلستها كمبتدبة" أي فً ما وجب فٌه

 كن ال ٌجب علٌها أن تقضً الصالة.عتكاؾ والطواؾ لفٌها كالصوم واال

 ا أو لم ٌعد مرة أخرى" أي لو بلؽت خمسٌن قبل أن ٌتكرر ثالثً لم ٌعد فال وإن أٌست قبله أو"

" تى لو أتاها الدم بعد الخمسٌن. "وإن جاوزه فمستحاضةفهذه لٌس لها حكم الحابض ح

 -ا أكثر من خمسة عشر ٌومً  -أكثر الحٌض  هً التً ٌجاوز المنتهىالمستحاضة كما فً 

ون الدم صالحا أن أن ٌكٌشترط  ؟ قال: تجلس المتمٌز إن كان وصلح،المستحاضة هذه ماذا تفعل

ا وبعضه لٌس ، أو بعضه منتنً ا وبعضه رقٌقً ا أي أن ٌكون بعض دمها ثقٌاًل ، متمٌزً اٌكون حٌضً 

. ٌز الدم كالثقٌل واألسود والمنتنها فً وقت تم. فالحٌض ل، أو بعضه أسود وبعضه أحمرامنتنً 

ا ، أٌضً ٌها وتقضً ما وجب فٌها بعد الطهرفحٌضتها تكون فً أٌام المتمٌز فقط هً التً تجلس ف

، تجلسه فً اوصلح أي ٌشترط أن ٌزٌد هذا المتمٌز عن ٌوم ولٌلة وال ٌزٌد عن خمسة عشر ٌومً 

  لشهر الثانً لٌس الرابع كالعادٌة.ا



، ولى ٌوم ولٌلةالشهور الثالثة األ" تجلس فً ٌض حتى تتكرر استحاضتها ثم ؼالبه أقل الحوإال"

للمبتدبة ثالثة بهذا تكون  الحٌض أي ستة أٌام أو سبعة أٌام. ثم فً الشهر الرابع تجلس ؼالب

ا أن ٌكون دمها ال ٌجاوز أكثر الحٌض فهذه تجلس ثالثة أشهر ٌوم ولٌلة ثم تجلس م اإمّ : أحوال

ا فتجلس أن تكون مستحاضة تجاوز دمها أكثر الحٌض ودمها متمٌزً  اوإمّ . تكرر فً الشهر الرابع

أن ٌكون الدم مطبق لٌس بمتمٌز فهذه تجلس الثالثة أشهر ٌوم  اوإمّ ، المتمٌز من الشهر الثانً

 أٌام بعد ذلك من الشهر الرابع.  7أو  6تجلس أكثر الحٌض  ولٌلة كالحالة األولى ثمّ 

" المستحاضة المعتادة هً امرأة ٌأتٌها الدم كل شهر سبعة أٌام ثم ومستحاضة معتادة" قال:

تجلس عادتها ا، ماذا تفعل؟ قال :ا فً شهر من الشهور عن عادتهاستحٌضت أي زاد الدم عنده

ن ا للشافعٌة فهم ٌقدمون التمٌز والحنابلة عندهم العادة أقوى محتى لو كان الدم متمٌز هذا خالفً 

ث بالدم وعصبه أي " أي ٌلزم علٌها ؼسل المحل الملوّ التمٌز. "وٌلزمها ؼسل المحل وعصبه

ٌلزمها الوضوء لكل صالة إن . والبول ٌجب علٌه ؼسل المحل وعصبه ، كذلك من به سلسربطه

لكن إن  علٌه الوضوء إن خرج شا من المحل، ه ٌجبأي إذا دخل وقت الصالة فإنّ  خرج شًء

اإلقناع ه ال ٌنتقض الوضوء وأنّ  المنتهىففً ، االقناعو المنتهىالة فاختالؾ بٌن خرج وقت الص

 . أنه ٌنتقض وضوؤه

؟ هنا رتفع حدث من حدثه دابم. لكن هل ٌة االستباحة قبل الوضوء" أي ٌلزمها نٌّ ةة االستباحونٌّ "

 ومعتمد ٌرتفع، ٌقول ال الؽاٌةتفع ورٌقول ٌ فاالقناع ،ؼاٌة المنتهى - الؽاٌةو االقناعبٌن  اخالف  

 ع هو الحدث السابق ال الموجود. . والذي ٌرتفاالقناعول هو ق المذهب

خشً أو خشٌت هً  " أي حرم وطء المستحاضة هذه إال إذاوحرم وطؤها إال مع خوؾ الزنا"

ا" والنفاس هو دم ٌرخٌه الرحم مع الوالدة أو . "وأكثر مدة النفاس أربعون ٌومً الوقوع فً الزنا

ة والصوم الا ٌترك له الصبٌومٌن أو ثالثة، لكن هذا الدم الخارج قبل الوالدة مع كونه نفاسً قبلها 

 . وأقلّ ارة كاأللم مثاًل . لكن ٌشترط معه أمَ اه ال ٌحسب من مدة النفاس التً هً أربعون ٌومً إال أنّ 

وضعت  ، فإنامدة للحمل والوالدة والتً بها ٌعتبر الدم الخارج دم نفاس هً واحد وثمانون ٌومً 

. والنقاء ألقل مدة نفاس وال حدّ  ا،قبل هذه المّدة ونزل الدم كان هذا الدم استحاضة ولٌس نفاسً 

زمن النفاس طهر تفعل فٌه ماتفعل الطاهرات وٌكره الوطء فٌه أي زمن النقاء خالل أربعٌن 

فاس هنا ه ال ٌعتد به فالنلكنّ  ا علٌه،، وهو كالحٌض فً أحكامه فً الوطء والكفارة قٌاسً اٌومً 

، كذلك البلوغ ال ٌحكم فٌعتد بثالثة قروء ٌعنً ثالث حٌضا الحٌض بخالؾ الحٌض ال ٌعتد به أمّ 

 .ما بالحٌضببلوؼها بالنفاس وإنّ 

 .نبٌنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وصلى هللا على ،هذا وهللا تعالى أعلم

 

 

 


